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zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích („zákon o silničním provozu“) a o změnách některých dalších
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
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Parlament se usnesl na tomto znění zákona České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o silničním provozu
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích („zákon o silničním provozu“)
ve znění pozdějších předpisů se mění takto:

1.

§ 58 odst. 3 se doplňuje o větu:
„Osoba starší 18 let může vézt nejvýše dvě děti mladší 10 let v přívěsném vozíku
určeném pro přepravu dětí, který splňuje technické podmínky stanovené zvláštním
předpisem1), nebo dítě na dětském kole připojeném k jízdnímu kolu spojovací
tyčí.“

2.

§ 58 odst. 6 se mění takto:
„Za jízdní kolo se smí připojit přívěsný vozík, který není širší než 850mm, má na
zádi dvě červené odrazky netrojúhelníkového tvaru umístěné co nejblíže k bočním
obrysům vozíku a je spojen s jízdním kolem pevným spojovacím zařízením.
Zakrývá-li přívěsný vozík nebo jeho náklad za snížené viditelnosti zadní obrysové
červené světlo jízdního kola, musí být přívěsný vozík opatřen vlevo na zádi
červeným neoslňujícím světlem. Jsou-li v přívěsném vozíku přepravovány děti,
musí být přívěsný vozík označen žlutým nebo oranžovým praporkem nebo
štítkem o rozměru 300 x 300mm vztyčeným ve výšce 1200–1600mm nad úrovní
vozovky.“

ČÁST DRUHÁ
ÚČINNOST
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

1

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o
změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění
odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění
pozdějších předpisů. Vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické
způsobilosti
a
o
technických
podmínkách
provozu
vozidel
na
pozemních
komunikacích, ve znění vyhlášky č. 100/2003 Sb.
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Důvodová zpráva:
I. Obecná část
Již delší dobu probíhá veřejná diskuze o možnosti, resp. legálnosti používání dětských
přívěsných vozíků, které slouží pro přepravu dětí. Současná právní úprava takový pojem, kdy
je za nemotorové vozidlo připojeno přípojné vozidlo s možností přepravy dítěte, nezná.
Občané, kteří přípojné vozíky pro přepravu dětí v České republice používají, jsou tedy
vystaveni nebezpečí páchání přestupků. V jiných evropských zemích jsou vozíky běžně a
hlavně legálně užívány. Jedná se např. o Dánsko, Estonsko, Finsko, Lucembursko, Nizozemí,
Lotyšsko, Německo, Polsko, Slovinsko, Švédsko, Švýcarsko.
Přívěsný vozík za kolo je pro děti bezpečnější než běžné používání cyklosedačky.
V přívěsném vozíku je dítě chráněno pevným rámem a bezpečnostními prvky, jako jsou např.
bezpečnostní pásy, polstrování v oblasti zad nebo ochranná opěrka kolem hlavy. Některé
modely umožňují instalovat do vozíku i autosedačku. Pohodlí dítěte zajišťuje také odpružení
vozíku, což cyklosedačka neumožňuje. Při nehodě je dítě v cyklosedačce vystaveno daleko
většímu nebezpečí, protože není ničím chráněno, a případný pád cyklisty z kola plně kopíruje.
To neplatí však v případě přívěsného vozíku, neboť je s kolem spojeno tyčí s kloubem, a tvoří
tak samostatnou jednotku. Při pádu kola tudíž vozík zůstává ve stabilní poloze. Zároveň si
dítě užije cestu daleko příjemněji, může pohodlně usnout, aniž by se mu hlava bezvládně
pohybovala ze strany na stranu. Na pozemních komunikacích je viditelnost vozíku zajištěna
reflexními prvky, odrazkami na kolech a po obvodu vozíku a reflexním praporkem, který je
umístěn nad vozíkem. Vozík je zpředu vybaven ochranou síťkou, která zajišťuje dostatečný
přívod vzduchu a zároveň dítě chrání před případným odraženým kamínkem nebo hmyzem.
Předkládaný návrh není v rozporu s ústavním pořádkem České republiky, s mezinárodními
smlouvami, kterými je Česká republika vázána, ani s právem Evropské unie.
Předkládaná úprava nebude mít žádné další hospodářské dopady ani finanční dopad na
rozpočty územních samosprávných celků.
Z navrhované právní úpravy nevyplývají žádné negativní sociální dopady nebo dopady na
životní prostředí.
Předkládaná úprava nebude mít žádný dopad na státní rozpočet.
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II. Zvláštní část
K ČÁSTI PRVNÍ
K bodu 1
Stávající ustanovení § 58 odst. 3 se doplňuje o ustanovení, které fakticky vnese do legislativy
přívěsné vozíky za kolo, v kterých lze převážet děti za určitých podmínek. Zároveň povoluje
vézt dítě na dětském kole připojeném k jízdnímu kolu spojovací tyčí.
Zvláštním předpisem se rozumí zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na
pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za
škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o
pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění
pozdějších předpisů. Vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o
technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky
č. 100/2003 Sb.

K bodu 2
Stávající ustanovení se doplňuje o bezpečnostní prvky, které je nutné splnit pro přepravu dětí
v přívěsných vozících za kolo. Kromě obrysových červených světel musí být vozík vybaven
reflexním praporkem, který je vztyčený nad vozíkem.

K ČÁSTI DRUHÉ
S ohledem na nezbytnost novely je navržena účinnost ihned po vyhlášení.

V Praze dne 3. srpna 2011

Václav Cempírek

…………………………...

Jana Kaslová

.…………………………..
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Úplné znění
příslušné části zákona s vyznačením navrhovaných změn a doplnění
§ 58
(1) Cyklista mladší 18 let je povinen za jízdy použít ochrannou přílbu schváleného typu
podle zvláštního právního předpisu a mít ji nasazenou a řádně připevněnou na hlavě.
(2) Dítě mladší 10 let smí na silnici, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové
komunikaci[1]jet na jízdním kole jen pod dohledem osoby starší 15 let; to neplatí pro
jízdu na chodníku, cyklistické stezce a v obytné a pěší zóně.
(3) Na jednomístném jízdním kole není dovoleno jezdit ve dvou; je-li však jízdní kolo
vybaveno pomocným sedadlem pro přepravu dítěte a pevnými opěrami pro nohy, smí
osoba starší 15 let vézt osobu mladší 7 let. “Osoba starší 18 let může vézt nejvýše
dvě děti mladší 10 let v přívěsném vozíku určeném pro přepravu dětí, který
splňuje technické podmínky stanovené zvláštním předpisem2), nebo dítě na
dětském kole připojeném k jízdnímu kolu spojovací tyčí.”
(4) Cyklista nesmí jet bez držení řídítek, držet se jiného vozidla, vést za jízdy druhé jízdní
kolo, ruční vozík, psa nebo jiné zvíře a vozit předměty, které by znesnadňovaly řízení
jízdního kola nebo ohrožovaly jiné účastníky provozu na pozemních komunikacích.
Při jízdě musí mít cyklista nohy na šlapadlech.
(5) Cyklista je povinen za snížené viditelnosti mít za jízdy rozsvícen světlomet s bílým
světlem svítícím dopředu[2] a zadní svítilnu se světlem červené barvy nebo
přerušovaným světlem červené barvy. Je-li vozovka dostatečně a souvisle osvětlena,
může cyklista použít náhradou za světlomet svítilnu bílé barvy s přerušovaným
světlem.
(6) Za jízdní kolo se smí připojit přívěsný vozík, který není širší než 800 mm “850mm”,
má na zádi dvě červené odrazky netrojúhelníkového tvaru umístěné co nejblíže k
bočním obrysům vozíku a je spojen s jízdním kolem pevným spojovacím zařízením.
“Jsou-li v přívěsném vozíku přepravovány děti, musí být přívěsný vozík označen
žlutým nebo oranžovým praporkem nebo štítkem o rozměru 300 x 300mm
vztyčeným ve výšce 1200–1600mm nad úrovní vozovky.”

